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וקדה מתדאביב התימניה
ו נ  השום, נד סניב נ

ו היא ועכשיו ו לסין בו
 במחלקה כרטיס-טיסה המירה היא — נדיר צעד עשתה

 תיירים, במחלקת כרטיסים לשני לה, שהיה ראשונה
 מיל- וכן במזומן דולר 500 בסך מילגה לזאבה סידרה

 לאר- יחדיו נסעו והשתיים בג׳וליאוד, לשכר־הלימוד גה
צות־הברית.
ב רקדה בג׳וליארד, זאבה למדה הראשונה בתקופה

 בדי שונות מישרות בחמש ועבדה בית־הספר, של להקה
 הופיעה עברית, לימדה. בקפיטריה, עבדה היא להתקיים.

בשמרטפות. בחלה ולא ישראליים, בריקודי־עם
 היתד! הראשונה בפעם מרתקים. אבל קשים היו החיים

 כל לראות היה אפשר שבו במקום העניינים, במרכז
בעו מקום מכל הריקוד. בשטח וחדישה חדשה תופעה

רע עימם והביאו ותלמידים מורים לג׳וליארד נהרו לם
חדשים. ואופקים יונות

גדר דילמה לפני זאבה עמדה הלימודים, את כשסיימה

 וגוף מיזרחית נסיכה של פנים תווי בעלת רקדנית י י כהן, זאבה בעולם. כבוד הרבה לנו מביאה יא !ץ
 אותה משוות בארצות־הברית הביקורות וממושמע. גמיש

גרהאם. ולמרתה דאנקן לאיזאדורה
 בת שנה, ארבעים לפני הקטנה בתל־אביב נולדה היא
 באירגון־הצבאי־ פעילים שהיו תימני ממוצא להורים

 הוגלה זאבה של אביה קשה. תקופה אז היתה הלאומי.
המדינה. קום עם רק וחזר לאפריקה, הבריטים על־ידי

 לה עושה שמוסיקה אז כבר ידעה הקטנה הילדה
 נמסה, כמעט הייתי מוסיקה שומעת ״שכהייתי משהו.
להת היתד. הזו ההתרגשות על להתגבר היחידה הדרך
 לרקוד,״ עלי שכפה ממש, מכאיב דחף היה זה נועע.

 לקצב ולהתנועע .בחדר להסתגר נהגה היא מספרת. היא
המוסיקה.
 המיש־ את פירנסה האם קשה, אז היה הכלכלי מצבם

 איפשרה אבל כאחות, מעבודתה עצמה בכוחות פחה
 אז שהיתר, מי אצל וריקוד נגינה שיעורי לקחת לזאבה
 קראוס. גרטרוד בתל־אביב, למחול ביותר הנודעת המורה

 לרקוד יכולתי אבל טכניקה, הרבה שם לי ד,יקנו ״לא
ההיא. בתקופה זאבה נזכרת הנשמה,״ כל עם

ם די מו  לי
ארד בג׳ולי

• א ך עברה גלוק מרינה ריקוד. גם אבל צבא, תיכון, • י — תקופה אותה של הנוער כל כמו גדלה י

מישפחה וגס
 מצליחה מיקצועית קאויירה

לה עוזר זמר־אופרה,

 אמניס הרבה כמו שלא
 לשלב זאבה הצליחה אחרים,

 בעלה, חיי־מישפחה. עם
היחידה. בתם בגידול

 הכוהנת סוקולוב, אנה אותה גילתה ושם עינבל, ללהקת
 הצעירה את לקחה היא המודרני. המחול של הגדולה

 ותוך בתל-אביב, אז שהקימה הלירי, לתיאטרון הביישנית
בתיאטרון. לסולנית זאבה הפכה שנים שלוש

 שאלה סוקולוב אנה כאשר קרה בחייה הגדול המיפנה
 תסעי לא בעצם ״מדוע :1963 בשנת אחד, יום אותה

 שאי-אפ- הצעה זו היתה בג׳וליארד?״ ללמוד לאמריקה
 היתה לא הצעירה לרקדנית אבל לה, לסרב היה שר

המורה לה• לעזור יכלו לא בני־מישפחתה וגם פרוטה,

 היום עד גרים שבה לישראל, הביתה, לחזור — לה
 בניו־יורק להתגורר להמשיך או ובני־מישפחתה, הוריה

 עצמה את להגשים תוכל לא כי ידעה היא שם. ולרקוד
 אמריקה, ואילו ׳,60ה־ שנות של הישראלית במציאות

 פתוחה כולה היתד, הבלתי־מוגבלות, האפשרויות בעלת
 שבהן שנה עשרים אחרי היום, אותה כששואלים לפניה.

 את מרגישה היא אם בניו־יורק, ועובדת מתגוררת היא
 ממנה. רוצים מה בדיוק מבינה אינה היא כיורדת, עצמה
 את מגשימה אני שבו במקום רק לחיות יכולה ״אני
לגי קשר כל לזה אין כרקדנית. מכסימלית בצורה עצמי

 האש ואת אותה שמכיר ומי טוענת. היא אוגרפיה,״
 יודע ולרקוד, להמשיך אותה ומכריחה בעצמותיה היוקדת

 נתינה ולא ישראלית אזרחית היתד, לא מעולם היא כי
הריקוד. היא היחידה מדינתה אמריקאית.

 מעולם הצטרפה לא שלה האינדיווידואליות בגלל
 להקות עם שונים במקומות הופיעה היא ללהקה.
 אין בהופעת״יחיד. לצאת החליטה 1971 ובשנת שונות,

הצ זאבה אבל סולו, ברקדנית שלם ערב למלא קל זה
 של קטעים הכוללת זו, בתוכניתה הופיעה היא ליחה.

בעצ יצרה שאותם קטעים וכמה ידועים כוריאוגרפים
 ארצות- ברחבי לשבחים זכתה היא רבות. בארצות מה,

ומינכן. בון ג׳נבה, ברן, לונדון, הברית,
 ועברה. מוצאה על מעיד בתוכניתה הכלול אחד קטע
 כוריאוגרפית על-ידי נוצר האמהות, ארבע הנקרא הקטע,

מר בארצות־הברית, היא גם המתגוררת אחרת, תימניה
ואר דמויות ארבע זאבה מחליפה זה בקטע עובד. גלית

 ולאה. רחל ריבקה, שרה, את מגלמת היא תילבושות. בע
 והצינית, העייפה הזקנה, משרה הופכת היא שעה תוך

 מאשר, השובבה. לריבקה בן, ותלד תהרה כי השומעת
 לחתיכה במחי־יד הופכת היא חסרת־תנועה וכמעט איטית
מג שהיא משהו הרוקדת בת־עשרה, וחייכנית, סכסית

תימני״. כ״רוקנ׳רול דירה
באגרסי רוקדת והמרירה הקנאית החן, חסרת לאה,

 מגונות. תנועות ועושה מקללת צועקת, ולפעמים ביות
המו הנשים מבין היחידה והיא ועצובה, רכה היא רחל

 מראש המכוסה היחידה גם היא כאבסטרקט. בריקוד פיעה
נסתרים. כמעט ופניה רגל כף ועד

 מסויימת, בגרות האחרונות בשנים מרגישה זאבה
 הכוריאוגר את בעצמה ליצור ויותר יותר אותה המביאה

 תפסיק כאשר עתידה. את רואה גם היא ובכך רפיה.
יומ גופני אימון הדורשת שלה, בהופעת־היחיד להופיע

לכוריאוגופיה. מירצה כל את תקדיש מפרך, יומי
נוב הם יוצרת. שהיא בריקודים בינלאומי משהו יש

 מעורבים אך שלה, הישראלייס-תימניים מהשורשים עים
 זכה 1978 בשנת מודרנית. מערבית והשפעה בתרבות

 להקת על־ידי בוצי כאשר דויד לכינור שלה ריקוד
 ידה על נוצר ויער, ביצות ערבה, הריקוד, בת־שבע.

 בשמו- הוקלט פס־הקול קונבנציונאלית. מוסיקה לפי לא
 — הטבע מן קולות כולל והוא באמריקה, רת-טבע

הענפים. ורישרוש הרוח איוושת ציפורים, חיות,

ד קו רי
סין ת ב מי מ ע ה

די מכינה והיא לישראל, שוב זאבה הוזמנה שנה ך*
 בת־שבט. להקת של הבא לרפרטואר חדשים קודים י י

התלמי ביו עבודתה. את מבקשים במערב רק לא אך
 באר- פרינסטון באוניברסיטת מלמדת היא שאותם דים

שנול צ׳יגג, צ׳נג סינית, צעירה גם היתד, צות־הברית,
 כמד. ביצעה היא בהונג־קונג. וגדלה העממית בסין דה

 העממית לסין צ׳ינג הוזמנה וכאשר זאבה, של מריקודיה
כמה גם ביצעה המערבי, הריקוד את שם להדגים כדי

 הכל אם הישראלית. הרקדנית של מבוריאוגרפיה קטעים
 בקרוב, העממית לסין תוזמן שזאבה .יתכן כשורה, יילך

ריקודיה. את בעצמה שם ותדגים
בעו היחידות המיקצועיות הרקדניות אחת היא זאבה

 וילדו נישאו וגם בינלאומית לרמה להגיע שזכו לם
 סטודנט הכירה היא בג׳וליארד לימודיה בעת ילדים.
 תום עם נישאו והשניים לודוויג, פיטר אופראית, לזימרה

 ויליג׳ ,בגריניץ גדול בבניין מתגוררים הם לימודיהם.
 להם יש העירייה. על-ידי לאמגים שהוקצה בניו־יורק,

 הזימרה בין לבחור מנסה הבת .8 בת היום שהיא קרן, בת,
האם. של לריקוד האב של


